Pró-reitoria de Pesquisa – Boletim Abril/2017
O XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI já tem data marcada! Sob a temática: “DESIGUALDADES
E DESENVOLVIMENTO: O papel do Direito nas políticas públicas”, a Capital Federal recebe mais uma
edição do evento nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2017, promovido novamente em parceria com o
Curso de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Brasília (UnB) – Mestrado e Doutorado.
SUBMISSÃO DE ARTIGOS:
Os artigos serão recebidos no período de 15 de março a 15 de maio de 2017. Serão aceitos apenas
os artigos cujos autores possuam titulação de especialista, mestrando, mestre, doutorando ou
doutor. Não serão aceitos artigos de estudantes de graduação ou graduados. CLIQUE AQUI PARA LER
O EDITAL
O VII ENCONTRO INTERNACIONAL DO CONPEDI . Sob o tema Interconstitucionalidade: democracia
e cidadania de direitos na sociedade mundial – atualização e perspectivas, o evento será realizado
nos dias 7 e 8 de setembro de 2017, na cidade de Braga/Portugal, numa parceria entre o CONPEDI e
a Universidade do Minho (UMinho), através do Centro de Estudos em Direito da União Europeia
(CEDU).
SUBMISSÃO DE ARTIGOS
Os artigos serão recebidos no período de 17 de fevereiro de 2017 até 27 de maio de 2017. Serão
aceitos apenas os artigos cujo(s) autor(es) possua(m) titulação de mestres e doutores, bem como de
mestrandos e doutorandos.
CLIQUE AQUI PARA LER O EDITAL
O II Congresso Novos Direitos será realizado entre os dias 18 e 20 de outubro de 2017, na cidade de
São Carlos-SP.
Os trabalhas poderão ser submetidos até 30 de junho de 2017 e as inscrições têm desconto somente
se realizadas até 15 de abril de 2017.
ACESSE O EDITAL
Para maiores informações: http://www.novosdireitos.ufscar.br.

Chamada de artigos promovida pelo Programa de Mestrado em Direito do Centro Unisal-São Paulo,
cuja finalidade é disseminar para o Brasil e Exterior a Chamada de Artigos para a edição n. 36 da
Revista Direito & Paz, a ser publicada em julho de 2017.
A Coordenação do Programa de Mestrado e o Conselho Editorial da Revista tem a grata satisfação de
informar que está aberta a “CHAMADA DE ARTIGOS” para o número 36 a ser publicado em julho de
2017, com temáticas vinculadas às seguintes Linhas de Pesquisa: 1- Direitos Sociais, Econômicos e
Culturais; 2- Direitos de Titularidade Difusa e Coletiva.
Diante da proximidade da publicação, solicitamos aos interessados que enviem os artigos até o dia
05 de maio de 2017.
Os trabalhos enviados para avaliação deverão ser submetidos diretamente no sistema por meio do
link: http://revista.unisal.br/lo/index.php/direitoepaz/user/register
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REVISTA VIDERE DA FACULDADE DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Prazo: 30 de maio/2017
O Conselho Editorial da Revista Videre, que conta com qualificação no Qualis CAPES, informa que
está aberto o processo de seleção de artigos, de pesquisadores nacionais e estrangeiros para integrar
o volume 9, número 17 (jan./jun. 2017) da Revista com e-ISSN 2177-7837. As edições da revista
podem ser visualizadas através do link:
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php?journal=videre&page=index.https://drive.google.com/file/d/0BqoWaBypwmxMndEejlnaW1JSHc/view
A próxima Seção Especial da Revista Teoria Jurídica Contemporânea, em colaboração com
Democracia + (Grupo Interuniversitário de Investigación sobre Poder Constituyente y Nuevo
Constitucionalismo da Facultat de Dret da Universitat de València), focará no
tema CONSTITUCIONALISMO E DEMOCRACIA, e estará sob a responsabilidade editorial de Lilian
Balmant Emerique (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e Rubén Martínez Dalmau (Universitat de
València).
Os tópicos sugeridos são: constitucionalismo democrático; democracia e convergências no
constitucionalismo latino-americano; constitucionalismo e transição democrática; poder
constituinte: teoria e prática; democracia representativa e democracia participativa; democracia e
accountability; democracia, minorias e grupos vulneráveis; e pluralismo e democracia.
Todas
as
submissões
devem
ser
encaminhadas
periódico: https://revistas.ufrj.br/index.php/rjur/index

através

do

sistema

do

Prazo: Até 31 de maio
A Revista Opinião Jurídica (B1) está envidando um conjunto de esforços para aumentar o seu
fator de impacto e a sua projeção internacional.
No esforço de atender às recentes exigências da área do Direito, no Brasil, comunicamos aos colegas
que estamos prorrogando o prazo de chamada para a edição de junho próximo.
O PRAZO DE RECEBIMENTO ESTÁ PRORROGADO ATÉ 31 DE MARÇO ESPECIFICAMENTE PARA
ARTIGOS QUE ATENDAM ÀS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CLIQUE AQUI
I Encontro Nacional de Pesquisadores em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
A Academia de Direitos Humanos – em conjunto com as Comissões de Direitos Humanos e Comissão
Permanente do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção de São Paulo/BRASIL, e
com apoio da Comissão Nacional de Direito Ambiental do Conselho Federal da OAB (CONDA) e da
Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Rio de Janeiro/BRASIL –
realizará nos dias 07, 08 e 09 de Junho de 2017 o I Encontro Nacional de Pesquisadores em Direito
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, na OAB/SP.
As submissões dos resumos expandidos serão realizadas em parceria com o CONPEDI – Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito, através do Sistema de Submissão de Trabalho
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Científicos, denominado “Publica Direito”.Resumos serão recebidos entre o período de 24 de
fevereiro a 07 de abril de 2017. Informações

A Revista Jurídica da Universidade Federal Rural do Semi-árido (REJUR) está com chamada aberta
para a sua edição inaugural até o dia 31 de março de 2017. Os trabalhos serão avaliados sob o
sistema double blind review, e o lançamento da primeira edição está programado para julho de
2017.
Os artigos enviados após 31 de março de 2017 poderão vir a compor a primeira edição ou a
subsequente, a critério editorial, dado o fluxo contínuo de recebimentos.
O periódico também abriu chamada para Mestres ou Doutores interessados em compor seu corpo
de pareceristas ad hoc. Nessa qualidade, os candidatos serão certificados na medida de suas
contribuições para cada edição da REJUR.
Cadastro como autor e/ou avaliador:
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/rejur/user/register
Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG)
Está aberto, até 22 de abril, o prazo para envio de propostas de contribuições autorais para a edição
da Revista Brasileira de Pós-Graduação (RBPG), com tema "A Cooperação Internacional e a PósGraduação Brasileira". Para esta edição, estão entre os objetivos a discussão dos desafios da política
brasileira diante da expansão da cooperação internacional e o aumento da inserção da temática e do
debate nos círculos especializados do Brasil, envolvendo diversos atores cujos interesses e ações
influenciam a dinâmica nacional.
Para esta edição, somente serão aceitas colaborações redigidas em língua inglesa para as seções de
Estudos, Debates e Experiências Inovadoras, sendo necessário que os autores sugiram a seção para
publicação dos respectivos trabalhos. O lançamento da revista está previsto para acontecer até o fim
de setembro deste ano.
Acesse aqui o edital e as normas para colaboração.

CADERNOS DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UFRPE* - Chamada para artigos, ensaios e resenhas
A Revista Cadernos de Ciências Sociais da UFRPE está recebendo artigos, ensaios e resenhas para edição
com publicação prevista para o primeiro semestre de 2017.
Prazo para submissão de trabalhos: 10/04/2017.
As submissões de artigos, ensaios e resenhas para avaliação poderão ser feitas somente através do
endereço eletrônico da revista (www.journals.ufrpe.br/index.php/cadernosdecienciassociais), onde os
autores encontrarão todas as informações de FORMATAÇÃO e SUBMISSÃO do trabalho no link
“DIRETRIZES PARA OS AUTORES”.
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Somente serão aceitas submissões de trabalhos em que o primeiro autor possua titulação mínima de
mestre.
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